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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Стилізований танець» є 

засвоєння студентами сучасного хореографічного мистецтва ,оволодіння навиками 

стилізації і поєднання  сучасного і народного  танцю ,координацією рухів, 

виховання органічності, пластичної культури тіла  підготовка студентів до 

самостійного проведення уроків сучасного танцю в дитячих та дорослих 

хореографічних колективах з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту 

учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального 

мистецтва (студія або ансамбль сучасного танцю, народного танцю ;  сучасного  

театру танцю, тощо ), підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних 

дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі 

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Стилізований 

танець » є вивчення основ сучасного хореографічного мистецтва  та  вміння 

поєднувати опанування практичних навичок з сучасного і народного танцю. 

Навчити правильно виконувати танцювальні комбінації  у різних стилях, 

розрізняючи їх, вміти імпровізувати  та на вміти  застосовувати отримані знання 

практиці. 

 

У результаті вивчення курсу студенти повинні 

знати: 

- теоретично-практичний матеріал з народного та сучасного танцю танцю; 

- понятійно-категоріальний знання з народного та сучасного танцю; 

- термінологію основних рухів народного та сучасного танцю; 

- знати витоки різних напрямків народного та сучасного танцю;  

- знати  яскраві зразки професійного виконання стилізованого танцю. 

уміти: 

- самостійно аналізувати методику викладання основних  рухів та технік 

виконання  народного та сучасного танцю які у своєму поєднанні утворюють 

стилізований танець; 

- на практиці застосовувати отримані теоретичні знання; 

- володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти 

використовувати їх для формування змісту навчання; 

- уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу; 

- організовувати вибудовувати заняття з стилізованого  танцю; 

- складати комплекс вправ та танцювальних комбінацій  для стилізованого 

танцю танцю; 

    Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Стилізований танець» 

підсилює та поглиблює досягнення програмних програмних результатів . 

 ПР06. Розуміти роль культури і мистецтва в розвитку суспільних 

взаємовідносин. 

            ПР07. Знати і розуміти історію мистецтв на рівні, необхідному для 

застосування виражально-зображальних засобів відповідно до стилю, виду, жанру 

хореографічного проекту   

ПР08. Розуміти хореографію як мистецький феномен, розрізняти основні 



  

тенденції її розвитку, класифікувати види, напрями, стилі хореографії 

 ПР09. Володіти термінологією хореографічного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

ПР10. Розуміти хореографію як засіб ствердження національної 

самосвідомості та ідентичності. 

ПР11. Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, 

методики, спрямовані на удосконалення професійної діяльності, підвищення 

особистісного рівня володіння фахом.  

ПР13. Розуміти і вміти застосовувати на практиці сучасні стратегії 

збереження та примноження культурної спадщини у сфері хореографічного 

мистецтва. 

ПР14. Володіти принципами створення хореографічного твору, реалізуючи 

практичне втілення творчого задуму відповідно до особистісних якостей автора. 

           ПР16. Аналізувати і оцінювати результати педагогічної, 

асистентсько-балетмейстерської, виконавської, організаційної діяльності. 

ПР17. Мати навички викладання фахових дисциплін, створення необхідного 

методичного забезпечення і підтримки навчання здобувачів освіти. 

ПР18. Знаходити оптимальні підходи до формування та розвитку творчої 

особистості. 

ПР19. Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення 

хореографічного образу. 

ПР20. Вдосконалювати виконавські навички і прийоми в процесі підготовки 

та участі у фестивалях і конкурсах. 

 

 

2.Програма навчальної дисципліни 

ІІ курс 3й семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Основні положення стилізованого  танцю. 

          Тема 1.Історія виникнення та розвитку стилізованого танцю. 

Взаємопроникнення сучасного та народного танцю. 

 ХХ ст. стало колискою для більшості видів, напрямків та стилів танців. 

Особливо стрімко почав розвиватись сучасний танець. В той момент як народно-

сценічний танець мав свій шлях розвитку, неможливо було уникнути впливу  

народного мистецтва на сучасні тенденції  розвитку культури та мистецтв .Таким 

чином поєднання традиційної народної музики із сучасними мотивами дало 

початок музики фолк і як наслідок такої колаборації  з’явились цікаві поєднання 

сучасної хореографії із народним танцем. Одним із прикладів такого поєднання є 

фолк-джаз танець. 

 

       Тема 2. Вплив класичного танцю на розвиток сучасного стилізованого 

танцю. 

Вплив класичного танцю на  становлення та розвиток сучасного танцю є 

очевидним .Адже поява такого напрямку як модерн-джаз танець  було тісно 

пов’язане із класичним танцем, особливо цей вплив відчутний саме у школі 



  

модерн-танцю. При досліджені  такого поняття як  стилізація танцю ,ми чітко 

спостерігаємо , як тісно він переплітається із термінологією, техніками та 

основними елементами класичного танцю. 

 

       Тема 3.Особливості   взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

при постановці основних положень та позицій корпусу, рук та ніг для виконання 

стилізованого танцю   

  Стилізація танцю в першу чергу передбачає вплив та поєднання двох або 

декількох видів або напрямків танцю. При поєднанні народно-сценічного танцю із 

сучасним нам необхідно опанувати  та вміти розрізняти основні положення  

корпусу,  основні та допоміжні позиції рук та ніг, а також положення кістей та 

пальців рук. Адже при поєднанні дрібних нюансів можна створити цікаві 

поєднання, які допоможуть при створенні певного танцювального образу. Саме 

такі поєднання і нові форми стилізованого танцю. 

 

    Тема 4.Особливості  взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

під час виконання розігріву для стилізованого танцю  

  Незалежно від виду, стилю та напрямку танцю обов’язковим для 

виконавця є правильно і ретельно підготувати свій м’язовий апарат. Для цього 

існує перша частина уроку-розігрів. В залежності від виду, напрямку та стилю 

танцю хореограф має ретельно підібрати комплекс вправ, за допомогою якого 

танцівник розігріє свої м’язи та суглоби і підготує тіло для виконання. Зважаючи 

на те , що для стилізованого танцю нам можуть підійти як вправи з народно-

сценічного та к і вправи з сучасного танцю слід підготувати та сформувати 

комплекс вправ, які налаштують тіло танцівників до вивчення тої чи іншої 

танцювальної  техніки та лексики. 

 

Змістовий модуль 2.Особливості вивчення та виконання тренажу на 

середині залу для стилізованого танцю. 

Тема 5. Особливості взаємопроникнення сучасного, класичного та 

народного танцю під час   

виконання Demi and grand plie з поєднанням з port de bras на середині залу 

    На відміну від виконання  Demi and grand plie у класичному, чи народно-

сценічному танці у сучасній хореографії часто використовують паралельні позиції 

ніг і специфічні позиції рук, які відрізняються від класичних та народних. Тому 

поєднання  основних та допоміжних позицій рук  сучасного танцю із основними 

положеннями  та позиціями рук народного танцю і використання основних та 

допоміжних позицій сучасного танцю створюють нові форми стилізованого 

танцю. Також доречним є використання різних технік та принципів виконання 

рухів  модерн-джаз танцю. А додаючи пластику тіла ми надаємо технічній вправі 

вільності. 

   

     Тема 6. Особливості    взаємопроникнення сучасного, класичного  та 

народного танцю під час  виконання Battement tendu  та Battement tendu jete на 

середині залу. 



  

    На відміну від виконання  Battement tendu  та Battement tendu jete на 

середині залу у класичному, чи народно-сценічному танці біля опори  у сучасній  

хореографії часто використовують паралельні позиції ніг і специфічні позиції рук, 

які відрізняються від класичних та народних. Тому поєднання  основних та 

допоміжних позицій рук  сучасного танцю із основними положеннями  та 

позиціями рук народного танцю і використання основних та допоміжних позицій 

сучасного танцю створюють нові форми стилізованого танцю. Також доречним є 

використання різних технік та принципів виконання рухів  модерн-джаз танцю. А 

додаючи пластику та координацію  тіла ми надаємо технічній вправі вільності. 

   

     Тема 7. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

під час виконання Rond de jambe par terre на середині залу. 

     На відміну від виконання Rond de jambe par terre на середині залу  у 

класичному, чи народно-сценічному танці біля опори  у сучасній  хореографії 

часто використовують паралельні позиції ніг і специфічні позиції рук, які 

відрізняються від класичних та народних. Тому поєднання  основних та 

допоміжних позицій рук  сучасного танцю із основними положеннями  та 

позиціями рук народного танцю і використання основних та допоміжних позицій 

сучасного танцю створюють нові форми стилізованого танцю. Також доречним є 

використання різних технік та принципів виконання рухів  модерн-джаз танцю. А 

додаючи пластику та координацію  тіла ми надаємо технічній вправі вільності. 

Під час виконання Rond de jambe par terre на середині залу ми можемо задіювати 

вертикальні рівні простору залу. 

   

 

    Тема 8. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

під час виконання Battement fondu на середині залу. 

На відміну від виконання  Battement fondu  на середині залу у класичному, 

чи народно-сценічному танці біля опори  у сучасній  хореографії часто 

використовують паралельні позиції ніг і специфічні позиції рук, які відрізняються 

від класичних та народних. Тому поєднання  основних та допоміжних позицій рук  

сучасного танцю із основними положеннями  та позиціями рук народного танцю і 

використання основних та допоміжних позицій сучасного танцю створюють нові 

форми стилізованого танцю. Також доречним є використання різних технік та 

принципів виконання рухів  модерн-джаз танцю. А додаючи пластику та 

координацію  тіла ми надаємо технічній вправі вільності. Під час виконання 

Battement fondu  на середині залу ми можемо задіювати вертикальні рівні 

простору залу та партерну техніку. 

 

Тема 9. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

під час виконання Adagio на середині залу 

   На відміну від виконання  Adagio на середині залу у класичному, чи 

народно-сценічному танці біля опори  у сучасній  хореографії часто 

використовують паралельні позиції ніг і специфічні позиції рук, які відрізняються 

від класичних та народних. Тому поєднання  основних та допоміжних позицій рук  



  

сучасного танцю із основними положеннями  та позиціями рук народного танцю і 

використання основних та допоміжних позицій сучасного танцю створюють нові 

форми стилізованого танцю. Також доречним є використання різних технік та 

принципів виконання рухів  модерн-джаз танцю. А додаючи пластику та 

координацію  тіла ми надаємо технічній вправі вільності. Під час виконання 

Adagio на середині залу ми можемо задіювати вертикальні рівні простору залу та 

партерну техніку 

 

Тема 10. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

під час виконання Grand battement jete на середені залу. 

Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Battement fondu на середині залу. 

На відміну від виконання  Grand battement jete на середині залу у 

класичному, чи народно-сценічному танці біля опори  у сучасній хореографії 

часто використовують паралельні позиції ніг і специфічні позиції рук, які 

відрізняються від класичних та народних. Тому поєднання  основних та 

допоміжних позицій рук  сучасного танцю із основними положеннями  та 

позиціями рук народного танцю і використання основних та допоміжних позицій 

сучасного танцю створюють нові форми стилізованого танцю. Також доречним є 

використання різних технік та принципів виконання рухів  модерн-джаз танцю. А 

додаючи пластику та координацію  тіла ми надаємо технічній вправі вільності. 

Під час виконання Grand battement jete на середині залу ми можемо задіювати 

вертикальні рівні простору залу та партерну техніку 

 

ІІ курс 4й семестр 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Вивчення технічних елементів для виконання 

стилізованого танцю 

Тема 11.Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

під час виконання  стрибків для стилізованого танцю. 

Основні групи стрибків 

- з двох ніг на дві (jump); 

- з однієї ноги на іншу з просуванням (leap); 

- з однієї ноги на ту ж ногу (hop); 

- з двох ніг на одну. 

Розподілу стрибків на малі, середні та великі немає. Стрибки можуть 

поєднуватися з кроками та обертаннями. Можна задіювати певні положення та 

позиції рук та ніг, які характерні для народно-сценічного танцю .Як і в 

класичному танці можуть виконуватись на місті та з пересуванням, можливе 

поєднання різних за характером стрибків у єдину комбінацію. Можливе 

виконання стрибка з акцентом вгору та вниз. Можлива координація з іншими 

центрами, торс може бути не витягнутий вгору, а нахилений чи зігнутий. 

Можлива трансформація стрибка, взятого із класичного танцю у  поєднанні з 

кроками, обертами та падіннями.  

  



  

 

Тема 12.Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

під час виконання  обертів на середині залу для стилізованого танцю. 

Оберти, як і стрибки, можуть виконуватись на місці, а також з просуванням 

в просторі. Основні види поворотів: 

- на двох ногах; 

- на одній нозі; 

- повороти навколо осі уявній; 

- повороти в різних рівнях; 

- лабільні оберти. 

Повороти в різних рівнях. Виконуючи оберти, коли танцівник може  міняти 

рівень розташування тіла під час оберту. Ця зміна може здійснюватись і при 

оберті на місці, коли виконавець, поступово згинаючи коліна опускається вниз, 

або навпаки, піднімається вгору, і при просуванні в просторі, коли виконавець 

міняє рівень поступово. 

Лабільні оберти. У всіх вищеописаних поворотах віссю оберту був хребет, і 

центр тяги розташовувався над опорною ногою. Однак в модерн танці є група 

 поворотів, коли хребет нахилений в будь-якому напрямку або 

розслаблений. Ці нестійкі закінчуються або падінням, або переходом в стабільний 

оберт (тобто з опорою), коли виконавець робить декілька кроків, щоб знайти 

рівновагу. Зазвичай виконується не більш одного лабільного повороту, і в 

основному ці повороти виконуються за рахунок сильного форсу, який беруть 

руки. Положення рук під час оберту можуть бути різними. Але ці положення рук 

фіксуються вже під час самого оберту, перед ним руки повинні взяти форс та дати 

енергію для оберту. 

 

Тема 13.Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

під час  комбінацій в просуванні по  залу у просторі (kross)  для стилізованого 

танцю. 

У цій частині уроку   відбувається освоєння простору різноманітними 

варіантами кроків, бігу, триплетів по діагоналі та по колу. В рухах «вздовж 

підлоги», і в проходках, тіло повинно якби пробиватись через тяжку масу, що 

дуже схоже на рухи в воді. Рухомі кроки , схожі на маленькі стрибки на 2 

рахунка: вверх, вниз (тяжкий, легкий). Потім в більш ніжному темпі. При 

виконанні «мандрівного» кроку коліна згинаються м’яко, підйоми торкаються 

підлоги кінчиками пальців, потім дотик здійснюється п’ятою. 

В цьому розділі уроку використовують стрибки, повороти та оберти, а 

також танцювальні елементи, комбінації та етюди. Починають використовувати 

вивчені елементи та рухи для розкриття внутрішніх почуттів та відпрацьовувати 

навик виконавців. Тіло стає інструментом для вираження емоцій та характеру 

виконання  через рух. 

 

  Тема 14. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю 

під час виконання  технічних трюків для стилізованого танцю 

 Трюки та технічні елементи є невідємною частиною як народ-но сценічного 



  

так і сучасного танцю. При поєднанні техніки виконання трюків народно-

сценічного танцю із сучасними техніками та принципами виконання руху, 

падіннями, стрибками, зміню рівня виконання  та пластикою тіла на надаємо 

трюкам той чи інших характер стилізованого танцю. 

 

Змістовий модуль 4.Танцювальні комбінації 

Тема 15.Особливості взаємопроникнення сучасного та народного танцю під 

час вивчення та  створення танцювальних комбінацій та імпровізації 

стилізованого танцю 

  Останнім, заключним розділом уроку стилізованого танцю є танцювальна 

комбінація. Головна вимога комбінації є її танцювальність, використання 

малюнку руху, різних напрямків та ракурсів, чергування сильних та слабких 

рухів, тобто використання усіх засобів танцювальної виразності, які розкривають 

індивідуальність виконавця. Комбінація вивчається, шліфується та 

відпрацьовується. 

Комбінації можуть бути в партері, пов’язані з положенням contraction та 

release, спіралями та твістами торсу, а також з нетрадиційним просуванням по 

підлозі типу перекатів та перекидів. Також можуть бути на різні види кроків, рухи 

ізольованих центрів та оберти. 

    
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р. л п лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 

ІІ курс 3й семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Основні положення стилізованого  танцю. 

 

Тема 1.Історія виникнення та 

розвитку стилізованого танцю. 

Взаємопроникнення сучасного 

та народного танцю. 

 

2  1   1       

Тема 2.Вплив класичного танцю 

на розвиток сучасного 

стилізованого танцю. 

 

2  1   1       

Тема 3.Особливості   

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю при постановці 

основних положень та позицій 

корпусу, рук та ніг для виконання 

стилізованого танцю   

6  2   4       



  

 Тема 4.Особливості  

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час 

виконання розігріву для 

стилізованого танцю  

 

6  2   4       

Разом за змістовим модулем 1 16  6   10       

Змістовий модуль 2.Особливості вивчення та виконання тренажу на середині залу для 

стилізованого танцю. 

Тема 5 Особливості 

взаємопроникнення сучасного, 

класичного та народного танцю 

під час  виконання Demi and 

grand plie з поєднанням з port de 

bras на середині залу 

12  4   8       

Тема 6. Особливості    

взаємопроникнення сучасного, 

класичного  та народного танцю 

під час  виконання Battement 

tendu  та Battement tendu jete на 

середині залу. 

12  4   8       

Тема 7. Особливості    

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час 

виконання Rond de jambe par terre 

на середині залу. 

12  4   8       

Тема 8. Особливості    

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час 

виконання Battement fondu на 

середині залу. 

виконання 

 

12  4   8       

Тема 9. Особливості    

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час 

виконання Battement fondu. 

Adagio на середині залу 

12  4   8       

Тема 10. Особливості    

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час 

виконання Grand battement jete на 

середині залу. 

14  6   8       

 Разом за змістовим  

модулем 2 

74  26   48       

Разом за 3й семестр 90  32   58       

ІІ курс 4й семестр 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Вивчення технічних елементів для виконання стилізованого танцю 

Тема 11.Особливості    

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час 

17  6   11       



  

виконання  стрибків для 

стилізованого танцю. 

 

Тема 12.Особливості    

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час 

виконання  обертів на середині 

залу для стилізованого танцю. 

 

17  6   11       

Тема 13.Особливості    

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час  

комбінацій в просуванні по  залу 

у просторі (kross)  для 

стилізованого танцю. 

 

17  6   11       

Тема 14. Особливості    

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час 

виконання  технічних трюків для 

стилізованого танцю 

 

17  6   11       

Разом за змістовим модулем 3 68  24   44       

             

             

Змістовий модуль 4.Танцювальні комбінації 

Тема 15.Особливості 

взаємопроникнення сучасного та 

народного танцю під час 

вивчення та  створення 

танцювальних комбінацій та 

імпровізації стилізованого танцю 

22  8   14       

Разом за змістовим модулем 4 22  8   14       

Разом за 4й семестр  90  32   58       

Усього годин 180  64   116       

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія виникнення та розвитку стилізованого танцю. 

Взаємопроникнення сучасного та народного танцю. 

1 

2 Вплив класичного танцю на розвиток сучасного стилізованого танцю. 1 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості   взаємопроникнення сучасного та народного танцю при 

постановці основних положень та позицій корпусу, рук та ніг для 

виконання стилізованого танцю   

2 

2 Особливості  взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання розігріву для стилізованого танцю  

2 



  

3 Особливості взаємопроникнення сучасного, класичного та народного 

танцю під час  виконання Demi and grand plie з поєднанням з port de bras на 

середині залу. 

4 

4 Особливості    взаємопроникнення сучасного, класичного  та народного 

танцю під час  виконання Battement tendu  та Battement tendu jete на 

середені залу. 

4 

5 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Rond de jambe par terre на середині залу. 

4 

6 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Battement fondu на середині залу. 

виконання 

4 

7 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Battement fondu. Adagio на середені залу 

4 

8 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Grand battement jete на середені залу 

6 

9 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання  стрибків для стилізованого танцю 

6 

10 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання  обертів на середині залу для стилізованого танцю. 

6 

11 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час  

комбінацій в просуванні по  залу у просторі (kross)  для стилізованого 

танцю 

6 

12 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання  технічних трюків для стилізованого танцю. 

6 

13 Особливості взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

вивчення та  створення танцювальних комбінацій та імпровізації 

стилізованого танцю 

8 

 

7.  Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія виникнення та розвитку стилізованого танцю. Взаємопроникнення 

сучасного та народного танцю. 

1 

2 Вплив класичного танцю на розвиток сучасного стилізованого танцю 1 

3 Особливості   взаємопроникнення сучасного та народного танцю при 

постановці основних положень та позицій корпусу, рук та ніг для 

виконання стилізованого танцю    

4 

4 Особливості  взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання розігріву для стилізованого танцю   

4 

5 Особливості взаємопроникнення сучасного, класичного та народного 

танцю під час  виконання Demi and grand plie з поєднанням з port de bras на 

середині залу.  

8 

6 Особливості    взаємопроникнення сучасного, класичного  та народного 

танцю під час  виконання Battement tendu  та Battement tendu jete на 

середині залу.  

8 

7 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Rond de jambe par terre на середині залу.  

8 

8 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Battement fondu на середині залу. 

8 

9 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Battement fondu. Adagio на середені залу 

8 

10 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 8 



  

виконання Grand battement jete на середині залу.  

11 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання  стрибків для стилізованого танцю.  

11 

12 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання  обертів на середині залу для стилізованого танцю.  

11 

13 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час  

комбінацій в просуванні по  залу у просторі (kross)  для стилізованого 

танцю.  

11 

14 Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання  технічних трюків для стилізованого танцю 

11 

15 Особливості взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

вивчення та  створення танцювальних комбінацій та імпровізації 

стилізованого танцю 

14 

 

8. Індивідуальні завдання 

-   Термінологія основних технічних принципів  і основних рухів сучасного 

на народно-сценічного танцю. 

-   Поєднання сучасного танцювального мистецтва і народно-сценічного 

танцю.  

-   Вираження хореографічних образів за допомогою стилізованого танцю. 

-   Використання техніки та основ класичного танцю в стилізованому танці.  

- Витоки  стилізованого сучасного танцю 

- Теоретично-практичний матеріалі та теорія та методики виконання 

стилізованого танцю. 

- Аналіз методики викладання  танцю. 

- Методичні прийоми виконання базових технік сучасного танцю. 

- Застосовування теоретичних знань з сучасного стилізованого танцю в 

створенні хореографічних образів.  

- Навчально-програма та методична документація  для формування змісту 

навчання зі стилізованого танцю. 

- Підбір музичного супроводу для стилізованого танцю. 

- Танцювальні етюди  

- Концертні номера  

 

9. Методи навчання 

- за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні, 

наочні, практичні; 

- за характером пізнавальної діяльності студентів – практичне 

відтворювання рухової дії, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; 

- залежно від основної дидактичної мети і завдань – методи оволодіння 

новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, 

умінь і навичок;  

- методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, 

самостійної роботи студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи 

із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та 

оцінювання знань, умінь і навичок; 



  

- з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й 

мотивація студента, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, 

самокорекції,  взаємокорекції в навчанні. 

 

10. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять 

визначаються кафедрою і відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий 

контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 

завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та 

державну атестацію студента.  

Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: семестровий 

іспит, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни в 

обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом.  

Форма проведення іспиту та заліку –  відкритий урок, програма якого 

затверджується кафедрою і відображається у робочій навчальній програмі 

дисципліни. 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів 

навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. 
Оцінювання  знань студента здійснюється за  100-бальною шкалою 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

            Поточне тестування та самостійна робота Підсумкове 

заняття 

Сума 

ІІ курс  

3-й семестр 

  

Модуль 
(відкритий 

урок) 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 00 

Змістовий модуль 1.  
Основні положення 

стилізованого  танцю 

Змістовий модуль 2. 

Особливості вивчення та 

виконання тренажу на середині 

залу для стилізованого танцю 

20 30 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

ІІ курс  

4й семестр 

    Залік 
(відкритий 

урок) 

 

50 
Змістовий модуль 3.  

Вивчення технічних елементів 

для виконання стилізованого 

танцю 

Змістовий модуль4. 

Танцювальні комбінації 

40 10 

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

 



  

10 10 5  10 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е  51-60 Достатньо 

FХ 26-50 
2 Незадовільно 

Незараховано 

F 0-26 

 

12. Критерії оцінювання результатів з курсу  

“ Стилізований танець” 

Модульна контрольна робота оцінюється за 5-ти бальною системою. Основа 

для визначення оцінки – рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого 

освітньо-професійною програмою. 

“Відмінно” (А) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання в межах 

90 - 100% поставлених питань та завдань: 

  - показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 

матеріалу; 

  - показав вміння відмінно виконувати завдання, що передбачені практичним 

показом (МКР); 

  - вміє застосовувати основи танцювальної лексики; 

  - досконало володіє театральними і хореографічними  поняттями; 

  - проявив творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні учбово-

програмного  матеріалу. 

Добре” (ВС) заслуговує студент, який вірно  виконав творчі завдання  в 

межах 75 – 89 % поставлених питань та  завдань: 

  - показав добрі знання навчально-програмного матеріалу курсу; 

  - добре володіє театральними і хореографічними  поняттями; 

  - достатньо повно володіє хореографічними поняттями. 

“Задовільно” (ДЕ)  заслуговує студент, який вірно  виконав творчі завдання 

в межах 60 – 74 % поставлених питань та завдань у практичного показу (МКР): 

  - показав достатні знання навчально-програмного матеріалу дисципліни у 

задовільному  обсязі; 

  - в певному об’ємі знає авторів згаданих на лекціях хореографічних теорій.   

  - володіє першочерговими поняттями театрально-хореографічного 

мистецтва. 

“Незадовільно”(ХF) з можливістю повторного складання заслуговує 

студент, який виконав творчі завдання  в обсязі 35-59 % завдань, передбачених 

практичним показом (МКР): 

  - показав досить низький рівень знань навчально-програмного матеріалу; 

  - допускає значні помилки у визначенні основних мистецтвознавчих 



  

підходів; 

  - не орієнтується в значній більшості понять та категорій. 

“Незадовільно”(ХF) з обов’язково повторним курсом заслуговує студент, 

який   виконав творчі завдання  в обсязі 1- 34 % завдань, передбачених МКР: 

  - не володіє об’ємом знань обсязі, що не задовольняє мінімально – 

необхідному навчально-програмного матеріалу з курсу; 

  - неприпустимо помиляється в основних поняттях та категоріях курсу; 

  - допустив грубі  помилки при виконанні МКР, що демонструють 

нерозуміння сутності обраної спеціальності 

13. Методичне забезпечення 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Нормативні документи. 

Матеріали для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання 

(світлини, відео та аудіозаписи). 

 

14. Засоби діагностики (питання що виносяться на залік) 

1. Історія виникнення та розвитку стилізованого танцю. Взаємопроникнення 

сучасного та народного танцю. 

2. Вплив класичного танцю на розвиток сучасного стилізованого танцю. 

3. Опишіть  основні положення та позиції корпусу, рук та ніг для виконання 

різних напрямків  сучасного танцю . 

4. Опишіть  основні положення та позиції корпусу, рук та ніг для виконання  

народно-сценічного танцю 

5. Дайте назву та короткий опис базових  рухів  та технік  виконання різних 

напрямків сучасного   танцю. 

6. Особливості  взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання розігріву для стилізованого танцю  

7. Які  базові технічні принципи  можна використовувати  при створенні вправ  

для стилізованого танцю. 

8.  Особливості взаємопроникнення сучасного, класичного та народного танцю 

під час виконання тренажу на середині залу для стилізованого танцю. 

9.  Особливості взаємопроникнення сучасного, класичного та народного танцю 

під час  виконання Demi and grand plie з поєднанням з port de bras на 

середині залу 

10. .Особливості    взаємопроникнення сучасного, класичного  та народного 

танцю під час  виконання Battement tendu на середині залу. 

11. Особливості    взаємопроникнення сучасного, класичного  та народного 

танцю під час  виконання Battement tendu jete . 

12. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Rond de jambe par terre на середині залу. 

13. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Battement fondu на середині залу. 

14. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Battement fondu. Adagio на середині залу. 



  

15. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання Grand battement jete на середині залу. 

16. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання  стрибків для стилізованого танцю. 

17. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання  обертів на середині залу для стилізованого танцю. 

18. Особливості    взаємопроникнення  сучасного та народного танцю під час 

виконання тренажу на середині залу для стилізованого танцю. 

19. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

виконання  технічних трюків для стилізованого танцю. 
20. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час  

комбінацій в просуванні по  залу у просторі (kross)  для стилізованого 
танцю. 

21. Особливості    взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 
виконання тренажу на середині залу для стилізованого танцю. 

22. Побудова уроку по сучасному танцю. Основні розділи, які може включати 
хореограф під час проведення уроку по стилізованому танцю . 

23. Використання вертикального простору під час проведення уроку по 

стилізованому танцю.  

24. Особливості взаємопроникнення сучасного та народного танцю під час 

вивчення та  створення танцювальних комбінацій та імпровізації 

стилізованого танцю.  
 

15. Рекомендована література 

     Базова 

1. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного 

хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського 

університету : зб. наук. праць. – Серія мистецтвознавство; вип. № 12 – Львів 

: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247. 

2. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої 

культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. 

ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. 

статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті 

світової художньої культури pdf 

3. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. 

Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. 

– Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-

555-17112-4).Vzdelávanie a spoločnost Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. 

pdf. 

4. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного 

мистецтва України // Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – 

Київ : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186. 

http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk12.html 

5. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // 

Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. 

Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – 

С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23 



  

6. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. 

Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. 

праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. 

Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного 

мистецтва.pdf. 

7. Горбачук Р. Л., Лобан Т. Й., Скоцький А. В. Історія розвитку, основні 

принципи та методика викладання модерн-джаз танцю. – Рівне: РДГУ, 2004. 

– 28 с. 

8. Колногузенко Б. М. Сучасний танець та методика його викладання : 

конспект лекцій для студентів хореограф. від-нь мистец. / Б. М. 

Колногузенко, І. І. Макарова. – Харків : Слово, 2015. – 137 с. 

9. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного 

мистецтва / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с. 

10. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – 

Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с. 

11. Сучасний танець. Основні теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. 

Маншиліна, Д. О. Кондратюк. Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. 

Донченко, Н. В. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с. 

12. Чепалов О. І. Жанрово-стильова модифікація вистав Західноєвропейського 
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